
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Шарапова Світлана Володимирівна 

2. к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права. 

3. Правове забезпечення збереження земельних ресурсів. 1.5 д.а. 

4. Правове забезпечення збереження земельних ресурсів. 4,9 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

 

Наукові статті: 
1. Особливості правового режиму земель за умови комплексного їх 

використання. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 126 – 131. (0,6 д.а.) 

2. Моніторинг як головна складова системи інформаційного забезпечення 

землекористування та охорони земель. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 

105-110. (0,6 д.а.) 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

 

1. Деякі питання охорони земель як основного національного багатства. «Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні» (до 10-річчя створення однойменних кафедр). Київ. 

2021. C. 121-124. (0,3 д.а.). 

2. Окремі питання збереження земель лісогосподарського призначення. ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі процеси в Україні: 

реалії сьогодення», Луцьк, 23-24 квітня, 2021. С. 114-117. (0,3 д.а.) 

3. Збереження екосистем як головна мета державної екологічної політики. 

«Актуальні питання стратегії  державної екологічної політики України на період до 

2030 року», Харків, 21 травня. С. 312-316. (0,3 д.а.) 

4. Органічне виробництво : сучасний стан та перспективи. Науково-практична 

конференція «Органічне виробництво: право і бізнес» Запоріжжя, 11 червня 2021 р. С. 

133-136. (0,2 д.а.) 

5. Деякі питання збереження земель. Всеукраїнська наукова конференція «П'яте 

зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» 10-13 червня 2021 року (м. 

Одеса - смт. Затока) С. 296-300.(0,2 д.а.) 

6. Окремі питання комплексного використання земель. Міжнародна науково-

практична конференція «На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України», 26 листопада 2021, м. Київ. (0,2 д.а.). 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права/ [Д.В.Санніков, 

М.В.Шульга, В.І.Гордєєв та ін.].  Харків: Право, 2021. 376 с. (2,2 д.а.) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У процесі проведення науково-дослідної роботи проаналізовано теоретичні та 

практичні сторони правового регулювання збереження земельних ресурсів України. 

Значну увагу приділялося також питанню щодо комплексного використання земель 

лісогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення та 

правовим аспектам підвищення ефективності використання та охорони земель в 
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Україні.  Виявлені особливості правовідносин у сфері збереження земельних 

ресурсів України, їх комплексного та невиснажливого використання, які полягають у 

наступному: збереження земель – це система заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню та погіршенню якісних властивостей земель, а також попередження 

скорочення їх кількості, в межах та з урахуванням особливостей правового режиму тієї 

чи іншої категорії земель. 

Крім цього, при комплексному використанні та охороні земель необхідно також 

враховувати особливості інших природних ресурсів, які пов'язані з конкретною 

земельною ділянкою. У цьому випадку збереження земель має здійснюватися за 

такими основними напрямками: - запобігання скороченню кількості земель 

(сільськогосподарського та лісогосподарського призначення та ін.); - підтримка на 

належному рівні якісного стану та збереження якісних властивостей, як земель, так і 

інших природних ресурсів (при комплексному використанні); - підтримка екологічного 

взаємозв'язку між земельною ділянкою та природними ресурсами, пов'язаними з ним 

(збереження екосистеми). 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

 

1. Деякі питання охорони земель як основного національного багатства. «Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні» (до 10-річчя створення однойменних кафедр). Київ. 

2021. C. 121-124. (0,3 д.а.). 

2. Окремі питання збереження земель лісогосподарського призначення. ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі процеси в Україні: 

реалії сьогодення», Луцьк, 23-24 квітня, 2021. С. 114-117. (0,3 д.а.) 

3. Збереження екосистем як головна мета державної екологічної політики. 

«Актуальні питання стратегії  державної екологічної політики України на період до 

2030 року», Харків, 21 травня. С. 312-316. (0,3 д.а.) 
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4. Органічне виробництво : сучасний стан та перспективи. Науково-

практична конференція «Органічне виробництво: право і бізнес» Запоріжжя, 11 червня 

2021 р. С. 133-136. (0,2 д.а.) 

5. Деякі питання збереження земель. Всеукраїнська наукова конференція «П'яте 

зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» 10-13 червня 2021 року (м. 

Одеса - смт. Затока) С. 296-300.(0,2 д.а.) 

6. Окремі питання комплексного використання земель. Міжнародна науково-

практична конференція «На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України», 26 листопада 2021, м. Київ. (0,2 д.а.). 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Наукові статті: 
1. Особливості правового режиму земель за умови комплексного їх 

використання. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 126 – 131. (0,6 д.а.) 

2. Моніторинг як головна складова системи інформаційного забезпечення 

землекористування та охорони земель. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 

105-110. (0,6 д.а.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

 

1. Деякі питання охорони земель як основного національного багатства. «Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні» (до 10-річчя створення однойменних кафедр). Київ. 

2021. C. 121-124. (0,3 д.а.). 

2. Окремі питання збереження земель лісогосподарського призначення. ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі процеси в Україні: 

реалії сьогодення», Луцьк, 23-24 квітня, 2021. С. 114-117. (0,3 д.а.) 

3. Збереження екосистем як головна мета державної екологічної політики. 

«Актуальні питання стратегії  державної екологічної політики України на період до 

2030 року», Харків, 21 травня. С. 312-316. (0,3 д.а.) 

4. Органічне виробництво : сучасний стан та перспективи. Науково-практична 

конференція «Органічне виробництво: право і бізнес» Запоріжжя, 11 червня 2021 р. С. 

133-136. (0,2 д.а.) 

5. Деякі питання збереження земель. Всеукраїнська наукова конференція «П'яте 

зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» 10-13 червня 2021 року (м. 

Одеса - смт. Затока) С. 296-300. (0,2 д.а.) 

6. Окремі питання комплексного використання земель. Міжнародна науково-

практична конференція «На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України», 26 листопада 2021, м. Київ. (0,2 д.а.). 

 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права/ [Д.В.Санніков, 

М.В.Шульга, В.І.Гордєєв та ін.]. Харків: Право, 2021. 376 с. (2,2 д.а.) 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (окремо). 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

1. Особливості правового режиму земель за умови комплексного їх 

використання. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 126 – 131. Index Copernicus 

International  

2. Моніторинг як головна складова системи інформаційного забезпечення 

землекористування та охорони земель. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 105-

110. Index Copernicus International  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 

Науково-педагогічне стажування «Сучасні Європейські методи організації 

освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти» Куявський університет у Влоцлавеку 

(республіка Польща) 6 вересня – 17 жовтня  2021 р. Certificate № LSI -61713- KSW від 

17.10.2021 р. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

Звіт склав     

к.ю.н., доцент                                        _____________                  Шарапова С.В. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 8 від 26.11.2021 р.). 

 
 

 

Лаборант:                                                                     Бухтатий Б.О. 

 
 
 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru

